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„Trianon” Megemlékezés Tiszalökön
Magyarország 1920. június 4-én, 96 évvel ezelőtt írta alá a
versailles-i Nagy-Trianon palotában az I. világháborút lezáró
békét. A Trianoni békeszerződés gazdasági-társadalmi hatásait
tekintve a magyar történelem legsúlyosabb tehertétele volt, mely
egyaránt sújtott és sújt napjainkban is minden magyar állampolgárt
nemzeti, vallási és politikai hovatartozás nélkül.
A magyar állam elveszítette ezeréves területének nagy részét, és
több millió magyar került idegen országokba úgy, hogy nem hagyta el szülőföldjét.
Az Országgyűlés 2010. május 31-én nyilvánította június 4-ét, -a
trianoni szerződés aláírásának napját- a Nemzeti Összetartozás
Napjává.
A békeszerződés aláírásának napja a Magyar Nemzet gyásznapja lett, s ez alkalomból országszerte megemlékezéseket
tartanak.
Tiszalökön 2016. június 3-án, 17:00 óratól vette kezdetét a Trianoni megemlékezés és közös ima a Polgármesteri
Hivatal nagytermében. Gömze Sándor, Tiszalök város polgármestere nyitotta meg ünnepi beszédével a rendezvényt,
melyben a régmúlt történéseit, emlékeit idézte fel. A szerződést az 1921. évi XXXIII. törvénycikkel iktatták be a magyar
jogrendszerbe - ez volt az egyetlen magyar törvény, amely fekete keretben jelent meg. Polgármester úr beszédében
felelevenítette stratégiai, gazdasági, közlekedési szempontokra vonatkozó hatásait, demográfiai következményeit.
A békeszerződés eredményeképpen a Magyar Királyság elveszítette területének több mint kétharmadát (az ország
területe 282 870 km2-ről 92 963 km2-re csökkent). Ami a gazdaságot illeti, a korábbi Magyar Királyságból a termőföld
61,4%-a, a faállomány 88%-a, a vasúthálózat 62,2%-a, a kiépített utak 64,5%-a, a nyersvas 83,1%-a, az ipartelepek
55,7%-a, a hitel- és bankintézetek 67%-a került a szomszédos országok birtokába. Romániának és Jugoszláviának részt
kellett vállalnia Magyarország anyagi tartozásainak rendezésében a fennhatóságuk alá került területek miatt.
Az ünnepi beszédet követően hangzott el Lőrinczyné Harászi
Andrea református lelkészasszony és Bacsó János görögkatolikus parókus közös imája. A Nyírbátori Talán Teátrum
megható műsora színesítette az emlékezést. Végezetül a Szózat
és a Székely himnusz közös éneklése után a Polgármesteri
Hivatal előtti téren, a trianoni emlékhelyen a résztvevők
elhelyezték az emlékezés virágait.
Zárszóként: A nemzeti összetartozás belső parancs, mely
önkéntes követést kíván. „Szabad akaratunkból vezérelve
tegyünk meg mindent, hogy hazánkban, és a határon innen
és túl élő magyar polgárok közössége, valóban összetartozó
nemzet legyen”.
					
Aranyász Sándorné
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Tájékoztató a 2016. május 26-i
Képviselő-testületi ülésről

A Képviselő-testület munkaterv szerinti ülését tartotta. A
megválasztott képviselőkből 7 képviselő volt jelen, így
a határozatképesség végig megvolt. Az eredetileg kiadott
meghívóhoz képest a napirendi pontok felcseréléséről
döntöttek és így az alábbiak szerint kerültek
megtárgyalásra:
Az ülésen 7 napirendi pontot tárgyaltak a képviselők.
1)
Napirenden a Polgárok Tiszalökért Egyesület
tájékoztatója került megtárgyalásra. Az írásos anyaghoz
kiegészítést nem tettek. A tájékoztatóban szó esett
az elmúlt időszak, a jelen eseményeiről és jövőbeni
terveikről is.
2)
A második napirend a) és b) pontokból állt,
amelyek szorosan összefüggtek.
A 2/a. napirend keretében módosításra került a nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó közszolgáltatásról szóló 1/2014.(II.05.)
rendeletünk. A módosítást az tette indokolttá, hogy
megváltozott a szennyvízszállítást végző vállalkozás,
amely a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmü Szolgáltató
Zrt. (4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós u. 1. Lett;
illetve ennek következtében változott a díj is, amely
18.034 Ft/forduló.
A 2/b. napirendben pedig jóváhagyta a Képviselő-testület
a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmü Szolgáltató Zrt-vel a
háztartási szennyvíz szállítására, elhelyezésére vonatkozó
szerződést.
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3)
A soron következő napirend keretében tájékoztatást
kapott a Képviselő-testület a tiszalöki Polgárőrség
munkájáról, feladatellátásáról. A képviselők elismerték
és megköszönték a polgárőrök önzetlen munkáját.
4)
A negyedik napirendben az Ügyrendi és Szociális
Bizottságba új külsős (nem képviselő) bizottsági tag került
megválasztásra, mivel Farkas Éva lemondott bizottsági
tagságáról. A Képviselő-testület egyhangú szavazatával
Bényei Péternét választotta meg új bizottsági tagnak.
Bényei Péterné személyes elfoglaltsága miatt a 2016.
június 6-i rendkívüli Képviselő-testületi ülésen tette le az
esküjét.
5)
Az 5. napirendben az óvodai csoportösszevonással
kapcsolatos teendőkről/eljárásról született döntés. Erre
a döntésre a csökkenő gyermeklétszám és az ehhez
igazodó csökkenő támogatás és az ésszerűsítés késztette a
testületet. Az összevonásra nyáron, a nevelési év lezárulta
után kerül sor. A csoportlétszám csökkentése nem jár
elbocsátással, mivel a nyugdíjba vonuló 1 óvónő, illetve
a kilépett 1 óvónő álláshely nem kerül feltöltésre.
6)
A következő napirend során pályázat benyújtásáról
döntöttek a képviselők. A BM-hez benyújtandó pályázat
keretében a Damjanich utca 640 m hosszúságban
történő felújítását jelöltük meg célként. Ehhez a
felújításhoz szükséges 2.600.000.- Ft önerőt a 2016. évi
költségvetésből biztosítja a testület. A pályázati döntésre
2016. augusztus 5-ig kerül sor.
7)
Gömze Sándor polgármester Úr adott tájékoztatást
az előző ülés óta tett intézkedésekről, tárgyalásokról.
Tiszalök, 2016. június 16.

      Mező József  - jegyző

SÜRGŐSEN GAZDIT VAGY IDEIGLENES BEFOGADÓT KERESNEK!!!

Bundi lány - eleinte tartózkodó,
de hamar oldódik.

Füles nagyon jó fej kan kutyus! Barátságos,
játékos, egy morranása sincs senkire!

Érdeklődni róluk Tölgyesi Attiláné Varga Katalinnál lehet privátban
vagy a következő telefonszámon: 0670/ 422-5230
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18. Széles a Tisza
Az idén 18. alkalommal szervezte meg a Városi Könyvtár és Művelődési Ház a Széles a Tisza Hagyományőrző Találkozót
a Teleki Blanka Gimnázium területén.
A rendezvény a Népi Ételek Főzőversenyének megnyitójával indult, ahol 14 csapat mérte össze gasztronómiai tudását.
Az értékelést szakmai zsűri végezte: Horváth Gabriella gasztronómia és turisztika szakos tanár, Molnár László
kollégiumvezető és az elnök Tóthné Medved Zsuzsanna a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség Nyíregyháza és
Környéke Regionális Szervezetének elnöke.
A zsűri a következő díjakat osztotta ki:
I. helyezett Nimród Vadásztársaság
II. helyezett Kajás Kajakosok
III. helyezett TELE-löKI
Különdíjasok:
- Tiszavirág Hagyományőrző Egyesület adta el a legtöbb
kóstolójegyet, így közönségdíjas lett
- a leghalasabb étel elkészítéséért a Haláli jó Hatos csapat
kapott elismerést
- a legmesszebbről érkező csapat a Demecseri csapat, akiknek a Tiszavirág Hagyományőrző Egyesület ajánlott fel
egy ajándékcsomagot
- a legkülönlegesebb alapanyag felhasználásáért a Besztereci Hagyományőrző csapatot díjazták
- a legkülönlegesebb ételpárosításért a Tiszavasvári Járási Hivatal kapott elismerést
- a leghagyományosabb módon készült leves elkészítéséért a Városüzemeltetési Intézmény kapott elismerést
- a leggazdagabb pásztortarhonya elkészítéséért a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal zsebelt be elismerést
- a leghamarabb elkészült étel a Mosolybombázók csapatáé lett
- a legnagyobb mennyiségben elkészített töltött káposztát a Fekete szakáll Kantinja produkálta

Művésztelep
Ismét benépesül a Tiszalöki Csontváry Nemzetközi Alkotótábor. Július 16-23 között immár 17. alkalommal lesznek
vendégei a városunknak hazai és nemzetközi festőművészek. A csodálatos Ifjúsági Alkotóház elvesztése óta a
gimnáziumunk kollégiuma adott otthont az egy hetes rendezvénynek, amelyet az idén az Ady úti Neva - Panzióban
nyitunk meg július 16-án. Az elmúlt évekhez hasonlóan szívesen látunk minden felnőttet és gyereket , akik a festészet
iránt érdeklődőek. Az itt végzett munkáról és történésekről az augusztusi számban számolunk be.
Tölgyesi Attiláné és Zrinszki István - szervezők
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Hallgattassék meg a másik fél is!

Az első szó a gratulációé kell, hogy legyen a kajakozó
gyermekek elért eredményeiért, hiszen azokat egy igen
erős mezőnyben érték el. Néhány ember hiedelmével
ellentétben a POTE, és személy szerint én is, e cikk írója,
örülünk ennek az eredménynek. Hiszen annak idején
2009. – ben ezért álmodtuk meg, majd raktuk le a vízi
sport alapjait Tiszalökön Hegedűs Kálmán tanár úr példája
nyomán. Mi a Polgárok Tiszalökért Egyesület tagjai úgy
gondoltuk, hogy a 2016. május 26. Képviselő Testületi
ülésen benyújtott beszámolóval véget ért a POTE ellen
indult alaptalan és egyoldalú hadjárat. Hiszen azt a Testület
tudomásul vette, melyről határozatot is kiadott. A Testület
felé beadott beszámolót teljes terjedelemben olvashatja
a Tisztelt olvasó ebben az újságban. Lehetőségük van
betekinteni az eltelt kilenc év eseményeibe. Minden
tevékenységet önkéntesen végeztek a tagok, ezúton is
köszönet mindenkinek érte! Néhány dologra azonban
válaszolni kell a 2016. június 02.-án megjelent Tiszalöki
Hírlapban „Szösszenetek a kajakos életből” című cikkre.
A POTE, és egyes „tiszalöki emberek” sok száz önkéntes
munkaórában a tíz körmükkel hozták létre a vízi
sporttelepet, egy elgazosodott gyalogakáccal sűrűn benőtt
Önkormányzati területből. Ezt a területet szépítgettük,
neveltük rajta az akkor kis facsemetéket, hogy idővel majd
árnyékot adjanak. Sok beadott pályázat, adománykérés után
kialakult a terület, melyet akkor 15 gyermek vett birtokba
és használt. Minden rendben ment, hiszen a Kajak-Kenu
Szövetség tagjaként versenyeztethettük a gyermekeket,
és a jó edzői munkának köszönhetően sikereket is értek
el. Aztán egyszer csak kezdtek elmaradozni a gyermekek,
akkor elnökként nem értettem miért, hiszen erőnkön
felül is, minden lehetőséget próbáltunk biztosítani a
működtetéshez. Eljutottak hozzám olyan szülői jelzések,
hogy csak egyes gyermekek kajakozhatnak a többiek
nem, vagy csak nagyon keveset. Ez ügyben vita támadt az
akkori edzőpárossal, akik nem mellesleg most a „Szülői
Közösség” gyermekeit edzik. Mivel a vitát nem tudtuk
rendezni, ők kiléptek az egyesületből és a DKSC-ben
folytatták a tevékenységüket. Ennyit az előzményekről.
A cikk írója vastag betűkkel kiszedte azt az állítását, mely
szerint évek óta nem folyt a területen vízi tevékenység.
Ez nem igaz, hiszen bárki, aki kérte, lehetőséget kapott
arra, hogy kajakozzon, vagy túrakenuval túrázzon
a Tiszán. Erre több példa is volt Tiszavasváritól,
Nyíregyházán át egészen Debrecenig. Az érdeklődők
részére díjmentesen biztosítottuk az eszközöket, valamint
a kíséretet. Arra is felhívnám a cikk írójának figyelmét,
hogy Egyesületünk egy éven keresztül biztosította a
mentőmellényeket a gyermekek számára az edzésekhez,
akik már a DKSC színeiben sportoltak. Ebben az éven
már erre azért nem kerülhetett sor, mert a szakszerűtlen
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használat során tönkrementek, azokat ki kellett vonni a
használatból. A névtelen szerző írja, hogy nem volt elég
hajó az edzésekhez. Nos, bennünket ezzel a problémával
senki nem keresett meg. Ha bármelyik szülő kérte volna
bizonyos feltételek teljesítése mellett kölcsönadtuk volna
díjmentesen a hajót, vagy hajókat. Jelenleg erre már sajnos
nincs lehetőségünk, mert a Kajak-kenu Szövetségnek
vissza kell adnunk ezeket az eszközöket. Néhány gondolat
a terület használatáról és annak birtoklásáról. A névtelen
szerző írja, hogy négyoldalú megállapodásra került a
sor a terület DKSC részére történő átadásáról szívességi
használat címen. Erre a megbeszélésre elfelejtették
meghívni a POTE képviselőjét, aki akkor jogszerűen
használta a területet a Képviselő Testület Határozatának
megfelelően. Ez volt az oka annak, hogy nem írtuk alá a
szíves terület használati megállapodást, amit ugye nem
ért az ominózus szerző. Pedig ha lett volna bátorsága
kérdezni, akkor megtudhatta volna. Mivel azonban a
„Szülői Közösség” kérelemmel fordult a Képviselő
Testülethez a terület megszerzése iránt, azt a Testület a
POTE meghallgatása nélkül egy határozatban átadta nekik.
Az egyesület két hét határidőt kapott a terület elhagyására.
A korrektséghez az is hozzá tartozik, hogy egyesületünk e
határozat meghozatala előtt közölte a Polgármester Úrral,
hogy mi elköltözünk onnan, és visszaadjuk a területet az
Önkormányzatnak. Polgármester Úr két Önkormányzati
területet ajánlott fel (mely felajánlást itt szeretnék
megköszönni) szervezetünknek azért, hogy új helyen, újra
építhessük a POTE telepet. Sajnos azonban a jövőbeni
terveink számára ezek a területek kicsinek bizonyultak,
ezért az egyesület közgyűlése a területvásárlás mellett
döntött. A Testületi határozatnak megfelelően elkezdtük
a költözést annak érdekében, hogy határidőre át tudjuk
azt adni az Önkormányzatnak. Meglepődve tapasztaltuk,
hogy az általunk használt lakatokat levágták a kapu
tárva - nyitva volt és a DKSC eszközei már be voltak
pakolva. Ezekről fényképfelvételek és feljegyzések
állnak a rendelkezésünkre, ha valakit érdekel talán a
cikk íróját is, akkor szívesen rendelkezésre bocsájtjuk.
Ekkor azt javasolták a számunkra, hogy tegyünk
rendőrségi feljelentést, hiszen bárki vágta is le a lakatokat
az bűncselekményt követett el. Mi ezt nem tettük.
Következő napon a már félig elbontott általuk pár százezer
Forintra értékelt csónakház váz szerkezetét kirakták
az útra. Erről is fényképfelvétel készült. Az anonim író
nehezményezi, hogy elhoztuk a kaput és leszereltük a
zuhanyzót. Kérdezem, minek a kapu, ha úgy sem volt
bezárva? Azon kívül az nem elhanyagolható tény, hogy
az említett eszközöket magán személyek adományozták
az Egyesületnek, akik ragaszkodtak ahhoz, hogy azt
elhozzuk. Csak nem lusták másik kaput készíteni? Nem
elégednek meg a közel 700 000 Ft értékkel melyet ott
hagytunk? Igaz a készbe mindig könnyebb beleülni a
mások verejtéke árán! A Polgárok Tiszalökért Egyesület
egyetlen percre sem akarta hátráltatni a DKSC-ben
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folyó munkát! Végül tisztelt gyáva, névtelen cikkíró, ha
majd Ön és csapata, annyi önkéntes munkaórát fel tud
mutatni a város érdekében végzett teljesen érdekmentes
tevékenységéről, mint amit a POTE, akkor tegye szóvá
a Tiszalökért szó figyelmen kívül hagyását. Mert ha
ismerné szervezetünk tevékenységét, és az abban
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önkéntesen tevékenykedő szintén tiszalöki polgárokat,
akkor talán más lenne a véleménye. Bár, hogy őszinte
legyek számomra egy olyan ember véleménye érdektelen,
aki egy közösség mögé bújva puffogtatja az üres frázisait.
Körei Mihály

Elment a hajó
Az elmúlt havi számban megjelent csónakos cikk jó néhány embernél kiverte a biztosítékot! Méltán tükrözte a magyaros
mentalitást! Üssünk rajta még egyet, hiszen már semmilyen szálon nem vagyok érdekelt! Buta, szűk látókörű elfogult,
és tele dolgokkal, amelyekkel „dörzsölődhet a vakarófához”. Mentségére szolgál a csoport neve mögé rejtőzködő
„tollásznak”, hogy azt sem tudja, mit miért ír. Csak azért reagálok visszafogottan az otromba gyalázkodásra, mert
valamilyen szinten leminősítette egykori tevékenységemet, amelyet egy ideig, mint a POTE elnökeként végeztem
Tiszalökért! Tettük a dolgunkat, teszik és tenni fogják nélkülem is. Mi is számít a településért végzett munkának? A
teljesség igénye nélkül néhányat elmondok. Az első világháborús emlékmű felújítási költsége kb. 1,5 milliós költség lett
volna. Az egyesület nulla forint munkadíjért és anyagköltséggel létrehozta, kivitelezte! Két, kettő telket tettek rendbe
az egyesület tagjai, hogy legyenek közösségi és vízi sportolási területek. Egyiket az ősi üdülőn, a másikat a szabad
strand mellett, ahol a gyalogakác volt ekkor az uralkodó. Sikerült ott egy az ominózus cikkben emlegetett csónakházas
területet kialakítani. Te hol is voltál akkor? Ja! Az elvételnél már tapsikoltál! Rendezvények. Hősök napja –a Doni áttörés
emléknapja. Nem láttalak, hol is voltál sok olyan társaddal, akiknek kötelességük lett volna megjelenni?! Fagykergető,
Szüreti és szilveszteri mulatságok, de a hagyományőrző nap is POTE rendezvény volt. Persze, a szüreti bálra volt olyan
kedves, hogy rászervezett, nehogy egy hagyomány folytatódjon! Ott voltál! Százötvenezer forinttal támogattuk a Mámor
Színtársulatot és hetvenezerrel a Csontváry Nemzetközi Alkotótábort. Ez is Tiszalökért történt! Újra indult a kajak-kenu
szakosztály munkája. Pályázati pénzekből hajókat, lapátokat és vizesblokkot teremtettünk. Az edző és az én hétvégém
lett feláldozva, hogy a gyerekeket úszásoktatásra vigyük Nyíregyházára. Mi azt hittük, hogy az a 20-25 alsó tagozatos
gyerek úszásoktatásra jár, és nem fürdeni! Tévedtünk, ami a tavaszi edzésekkor derült ki. Csak 5-6 ifjú jött tréningezni,
„valamilyen” furcsa ok folytán. Javasolva volt, hogy legyen tanórai anyag a vízi sport.
-„Lusták, nem akarnak!” – „Ha nem, ne erőltesd” – Kaptam „magas szintű” mondatokat. Érdekes…
Hol voltak azok a gyerekek, akik húzhatták volna a többit, mint ahogyan most teszik? Érdekes! Amikor egyes pályázatoknak
szüksége volta a civil szervezet támogatására jó volt a POTE! Akkor is kellett, ha „módi” volt az egyesületbe belépni.
Igen, belépni. És gerjeszteni a feszültséget. Szánalmas! Nem kellett az ingyenes sakkoktatás, mert senki sem lehet
próféta saját hazájában! Nos, a „próféta” sikert sikerre halmoz Tiszalöktől 40 kilométerre! Gratulálok! A Tiszalökért szót
figyelmen kívül hagytuk? Nem írom le, hogy mit gondoltam és ordítottam bele a nappalim magányába! A határon túl is
ismernek bennünket, Tiszalökieket! Egymilliós közös pályázattal segítettük a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Főiskola
felnőtt képzését, amelyen magyar ajkú fiatalok vettek részt. A munkánkat Brenzovics László úr is megköszönte. Ez
nem piramisjáték, hanem egy kemény munka volt! Tudni kell, hogy honnan jöttem és hová tartok! Mindenki pőrén jött
a világra, de joga nincs arra, hogy embereket csúnyán megítéljen, és azokon átgázoljon. Sokat, nagyon sokat kell még
dolgoznod ahhoz, hogy felnézzenek rád, de jogod akkor sem lehet embereket lefikázni! Én 1984-ben már kaptam egy
szép emléklapot a településért végzett munkámért. Azóta még sok-sok mindent tettem, dolgoztam Tiszalökért az azóta
elmúlt 32 évben! Ez csak úgy, mellékesen! Akik pedig egyszer dörzsölődnek, egyszer bomlasztanak egy szervezetet,
előbb utóbb szembesülniük kell a valósággal! Isten malmai lassan őrölnek!
A gyerekek sikereihez szívből gratulálok! Továbbra is dolgozzanak keményen, meg lesz a jutalma!
Tisztelettel a saját nevemben:
Zrinszki István
Tiszalökért dolgozó

Kedves Olvasók!
A Tiszalöki Hírlap a lehetőséget megadta az ellentétes véleményeken alapuló megnyilvánulásokra. Részünkről ezt a
témát lezártnak tekintjük!
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A hónap olvasója

Júniusban a hónap olvasója
Szakolczai
Andor,
a
Tiszalöki Kossuth Lajos
Általános
Iskola
és
Alapfokú Művészeti Iskola
5/a. osztályos tanulója.
Andor
nagyon
szeret
olvasni,
mindennapos
látogatója a Városi Könyvtár
Gyermekrészlegének, most
a kedvence Peter Lerangis:
A világ hét csodája című sorozata. Ebből az első kötetet
olvasta, a címe: A kolosszus feltámasztása, amelyről így
ír: „Éppen ez a kedvenc könyvem. Izgalmas, érdekfeszítő.
A főszereplő Jack, aki megtudja, hogyha nem kezelik 6
hónapon belül, meghal. Olvassátok el!”
Egy srác… Jack McKinley hétköznapi srác nem
hétköznapi problémával. Jack hat hónap múlva meghal.
Egy küldetés… Miután Jack összeesik a forgalmas
utcán, egy különös helyen lévő különös kórházba kerül.
Fegyveres őröket talál, fura srácokat, és fantasztikus
élőlényeket. Szülők a közelben sincsenek, ahogy nincs
telefon és menekülési lehetőség sem. A kórházat egy
Bhegad nevű, különös professzor vezeti, aki elmondja
Jacknek, hogy betegségét egy gén okozza, amit egy régen
elveszett civilizáció hercegétől örökölt, és a gén azzal
öli meg Jacket, hogy túl erőssé és gyorssá teszi. Pedig
erősnek kell lennie, mert rá vár a világ megmentése.
Egy probléma… A civilizáció akkor tűnt el, amikor a hét
mágikus loculust ellopták és elrejtették a világ különböző
tájain. Jacknek és a társainak kell megtalálnia őket,
mielőtt rossz kezekbe kerülnének. Mert akkor Jackék
meghalnának, az elveszett világ felbukkanna, az óceánok
kiöntenének, és a most ismert világnak befellegezne.
Hét csoda… Jacket senki sem kérdezte meg arról, hogy
hős akar-e lenni. Neki egyszerűen hősnek kell lennie. Egy
srác. Egy küldetés. Egy nagy probléma.
Az izgalmak A kolosszus feltámasztásával elkezdődnek,
és nem is érnek véget, amíg a sikerszerző Peter Lerangis
sorozata be nem fejeződik…
Könyvtárunkban minden hónapban újdonságokkal, A
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világ hét csodájához hasonló sorozatokkal és könyvekkel
várjuk minden kedves olvasónkat, gyerekeket és
felnőtteket egyaránt, hiszen az olvasásnak csak előnyei
vannak:
- Mivel agyunk sem képes önmagát formában tartani,
nekünk kell rásegítenünk, folyamatos munkára kell
fognunk elménket ahhoz, hogy sokáig működőképes
maradjon. Bizonyos tevékenységek kimondottan
ajánlottak agyműködésünk formában tartásához, az egyik
ilyen a sokak által nagyon kedvelt olvasás.
Miért is olyan fontos az olvasás?

Elsősorban azért, mert nyugtatóan hat az idegekre,
ezáltal agysejtjeink sokkal később lépnek az elhalás
útjára.

Ha olvasunk, sokkal jobban stimuláljuk elménket,
mint TV-nézés vagy zenehallgatás közben. Az olvasással
erősíthetjük memóriánkat.


Ha olvasunk, könnyebben gondolkodunk önállóan


Bátran kijelenthetjük, hogy az olvasással nem
járunk rosszul, hiszen intelligenciánk nő, elménk erősödik,
minél többet gyakoroljuk az információ-befogadás eme
kellemes folyamatát. Fontos, hogy állandó munkára
fogjuk agyunkat, ne hagyjuk, hogy idő előtt elbutuljunk!

Ám az sem mindegy, mit olvasunk. A legfontosabb,
hogy bármilyen könyvet választunk, a téma kössön le
minket.
Mindenkinek kellemes olvasást, remek könyveket
kívánunk!
Kedves olvasóink, decemberben, a Karácsonyi
forgatagban a HÓNAP OLVASÓI között ajándékokat
sorsolunk ki, ezért érdemes jelentkezni!
Feltételek: A Városi Könyvtár beiratkozott olvasói
jelentkezhetnek, személyesen a könyvtárban, a
Tiszalök, Kossuth u. 40/a szám alatt, vagy e-mailben:
tiszalokikonyvtar@gmail.com címen. Az olvasó írjon
pár sort a kedvenc könyvéről, és ajánlja másoknak is.
Ez az ajánló a fényképével együtt megjelenik a tiszalöki
Hírlapban, és feltesszük a facebookra is. Infó: 06/42/578022
a Városi Könyvtár dolgozói!

Családi Nap az Aranyalma Óvodában
Emlékezetes nap volt május 20-a az Aranyalma ovisainak és szüleiknek. Ezen a napsütéses pénteki napon került
megrendezésre a hagyományos Családi Nap és a Gyermeknap az óvó nénik és az Szmk szervezésében. Vidám hangulatú,
tartalmas délutánt tölthettünk együtt a gyermekeinkkel, az óvó nénikkel és dadusokkal. A konyhában már délelőtt sült a
fánk, az udvaron főtt a gulyásleves az üstben. A gyerekek nagy örömére volt arcfestés, csillámtetoválás, játszó-ugráló vár.
A finom, közösen elfogyasztott ebéd után kifulladásig játszhattak. A játékos ügyességi vetélkedő mindenit megmozgatott
a legkisebbektől a legnagyobbakig. A szép számban megjelent szülők, nagyszülők, testvérek ismét nagyon jól érezték
magukat a gyermekeik és gondozónőik társaságában.
Köszönjük ezt a tartalmas, igazán családias hangulatú szép délutánt!
Lőrinczy Judit – szülő, Szmk tag
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Gyermekkönyvhónap
2016 májusában a tiszalöki Városi Könyvtár és Művelődési Ház
is csatlakozott a Gyermekkönyvhónap programjaihoz, hogy közel
hozza a gyerekekhez a kultúrát, és az olvasást. A programokat úgy
igyekeztünk összeállítani, hogy a legkisebbektől a nagyobbakig
mindenki találjon kedvére valót.
Május 5-én baba-mama klubbal indítottunk, ahol anyák napja
alkalmából finomságokat főztünk az anyukáknak, és ajándékot is
kaptak. Nagy örömünkre sok anyuka jött el hozzánk, a legkisebb
baba öthónapos volt, és nagyon élvezte a társaságot, remekül érezte magát. Felajánlottuk azt a lehetőséget, hogy a régesrégen lejárt határidejű könyveket májusban késedelmi díj fizetése nélkül hozhatják vissza a gyerekek. Május 19-én Sás
Károly, és lánya, Sás Ildikó a művelődési házban Csillaghúrral és barátaival ismertette meg az általános iskola alsó
évfolyamát egy fergeteges koncerten. A több száz lelkes és boldog gyermek együtt
játszott, énekelt és táncolt az előadókkal, a koncert végén alig akarták őket elengedni.
A rákövetkező héten május 23-24-25-én helytörténeti foglalkozásokkal kedveskedtünk
az általános iskolásoknak, az ötödik á osztálytól lefelé. Az ötödikeseknek egy tiszalöki
keresztrejtvény állítottunk össze, ami igencsak megdolgoztatta őket, de még maradt
energiájuk nekik is egy Tiszalök címeres hűtő mágnes elkészítéséhez, amit az alsósok is
nagyon szépen megcsináltak, hogy otthon a hűtő dísze legyen. A megfáradt gyermekek
finom tejfölös kenyérlángossal frissítették el magukat. Összegzésként elmondhatjuk,
hogy eredményesen zártuk a Gyermekkönyvhónapot, hiszen több mint kétszáz gyerek
fordult meg a művelődési házban, és a könyvtárban is, ennyi gyerek került közvetlen
kapcsolatba a kultúrával, a zenével, dallal, könyvekkel, miközben jól érezte magát,
és jól szórakozott. Bízunk benne, hogy ezek a gyerekek a későbbiekben is lelkes
támogatói lesznek a kultúrának, rendszeres látogatói intézményünknek, az olvasás, a
zene és a színház mindennapjaik részévé válik. A pedagógusoknak köszönjük a közreműködést, a gyerekeknek pedig jó
pihenést és jó olvasást kívánunk a nyári szünetben is!
A Városi Könyvtár és Művelődési Ház dolgozói

Ovi- sport nap
A sport és szabadidő munkacsoportunk által június 08.-án megrendezésre
került sport napunk, a közelgő olimpiai játékok tiszteletére. Ezen a napsütéses
délelőttön, 10 órakor volt a gyülekező városunk focipályáján. A gyermekeket,
felnőtteket Pócsik Erika óvodavezető köszöntötte, majd ezt követően egy kis
zenés gimnasztikával mozgattuk át magunkat tetőtől talpig. A program fő
részében az óvodai csoportok egyenként adták elő zenés - mozgásos műsorukat,
mellyel külön erre az alkalomra készültek. Minden produkció egyedi volt. A
zenék, mozgásformák, eszközök kiválasztásánál megmutatkozott a pedagógusok
egyénisége, kreativitása. A gyermekek végig mosolyogva, lelkesen szerepeltek. Mindenki büszkén távozhatott a
„porondról” hiszen óriási tapsot, éljenzést kapott a társaktól. A délelőtt folyamán támogatás útján kapott ízletes, gyümölcsös
jeges teával frissíthettük föl magunkat. A rendezvény lezárásaként vonatoztunk egy jót, ahol a gyermekek érezhették,
hogy hiába külön épületekben éljük mindennapjainkat, mégis összetartozunk!
Ezúton szeretnénk még egyszer megköszönni az Önkormányzatnak, Városi
Könyvtárnak, Városüzemeltetésnek, valamint mindenkinek, aki segített abban,
hogy ez a kellemes délelőtt megvalósulhatott!
Az augusztusban kezdődő olimpiai játékokon szurkoljunk együtt magyar
sportolóinknak, hogy minél többször álljanak dobogóra és együtt énekelhessük
Velük a magyar himnuszt. HAJRÁ, HAJRÁ MAGYARORSZÁG!!!!
Aranyalma Óvoda dolgozói
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Beszámoló a Polgárok Tiszalökért Egyesület
eddigi tevékenységéről
A Polgárok Tiszalökért Egyesületet 2007. május 05.én alapította 20 fő Tiszalöki polgár azzal a céllal, hogy
szervezzük Tiszalök civil társadalmi életét, megőrizzük
a város értékeit, elterjesszük az egészséges életmódot
a lakosság körében. A tagság jelenlegi létszáma 30 fő.
Szervezetünk vállalkozási tevékenységet nem folytat.
Az egyesület bevételei: tagok által fizetett tagdíjilletve felajánlás, adományok, pályázati úton elnyert
támogatások, önkormányzati támogatás, rendezvények
szervezési tevékenységének bevételei.
Tevékenységünk részletesebb áttekintése, időrendi
sorrendben.
2008-2009-es években, aktív tevékenységünk egyik
legelső rendezvényén a volt Strabag üdülőben 15
gyermek részére, térítésmentesen kézműves tábort
szerveztünk. A táborban a gyerekek kipróbálhatták a
kézműves mesterségeket, mint például: fonás, agyagozás,
lovagoltatás, gyöngyfűzés, nemezelés, batikolás, stb.
Ebben az időszakban Egyesületünk adományboltot nyitott,
melyben rászorulók részére jelképes összegért adtunk
ruhaneműt, bútorokat. A városban lévő nagymértékű
bűnözés visszaszorítása érdekében a rendőrséggel
és a polgárőrséggel együttműködve megalakítottuk
a civilőrséget, melyben a város polgárai önkéntesen
vettek részt. 2009. évben megalakítottuk a Tiszalöki
Vízi Sport Clubot, ahol 6 évnél idősebb gyermekek
sportolhattak kajak-kenu szakágban versenyszerűen
vagy csak kedvtelésből. Egyesületünknek a Sport
Club megalapításával kettős célja volt. Az első, hogy
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében egyedülálló módon
megteremtsük a verseny célú kajak-kenu vízi sport
alapjait, ezzel is szolgálva a Magyar Kajak-kenu Szövetség
utánpótlás - nevelésének céljait. A másik, a gyermekek,
fiatalok, felnőttek rendszeres testmozgásának biztosítása,
fizikai erőnlétük fejlesztése, az egészséges életmódra
való nevelés. Az edzések, foglalkozások látogatásával
a szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása. A Tisza
élővilágának megismertetése, a természet szeretetére,
természetvédelemre történő nevelés. A kajakozás
alapjainak elsajátítása. A vízen való viselkedés és a vízi
közlekedés szabályainak megtanítása, úszás és a vízből
való mentés oktatása. A Magyar Kajak-kenu Szövetség
tagjaként a tehetséges gyermekek versenyeztetése
Tiszalök színeiben. Tiszalök város Önkormányzatának
segítségével a fenti tevékenységeket egyesületünk jól
felszerelt vízi sporttelepén végezhették a vízi sport iránt
érdeklődők. A területet az Önkormányzat Képviselő
Testületének határozata értelmében Egyesületünk 10 évre
kapta meg, szíves használat jogcímen. Az Egyesület teljes
körű anyagi támogatásának, 100 %-os finanszírozásának
köszönhetően Orosz Sándor sikeres sport oktatói
OKJ-s képzésen vett részt, mely képzés elvégzése után
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edzői státuszban vállalhatott munkát. A vízi sporttelep
működtetését 2016.május 15. napjáig végezhette
az Egyesület, mivel az Önkormányzat Képviselő
Testületének újabb döntése értelmében eddig az időpontig
a területet Egyesületünknek el kellett hagynia. Bár a
döntés valamennyi motivációja számunkra nem ismert,
de ettől függetlenül ennek a képviselő testületi döntésnek
természetesen maradéktalanul eleget tettünk. 2010-ben
az I. Világháborús emlékmű felújítását végeztük el.
Ettől az évtől hagyományosan szervezte Egyesületünk
egészen 2014-ig a Hősök Napja, valamint a Don- Kanyar
Áldozataira történő megemlékezéseket. Ettől az évtől
kezdve részt veszünk a karácsonyi forgatagban, ahol
az egyesület Mikulása az Önkormányzati adományokat
kiegészítve szaloncukrot oszt a gyermekeknek. 2010
és 2013 között folyamatosan támogattuk a Városban
működő amatőr színjátszó kör működését, a rendezési
díjak egy részének a finanszírozásával. 2011. évben
került megrendezésre a Tiszalöki kajak verseny, melyen
Tiszaújvárosból, Diósgyőrből vettek részt versenyzők.
2012-2013 évben arató, valamint hagyományőrző
napot szerveztünk városunkban, melyen településünkre
jellemző, az aratáshoz használt eszközök és az ezekhez
köthető népi hagyományok, hiedelmek kerültek
bemutatásra. Ebben az időszakban került megszervezésre
a „Ficánka” sporttábor, ahol a nyári szünetben
biztosítottunk tartalmas elfoglaltságot az ide jelentkező
gyermekeknek pedagógusok felügyelete mellett,
önkéntesek segítségével. A gyermekek étkeztetésének
költségeit egyesületünk vállalta. A tábor fő célja az
egészséges életmódra történő nevelés a gyermekek
kimozdítása a számítógépek világából, ezen túl játékos
sportvetélkedők szervezésével segíteni a gyermekek
kommunikációs készségének fejlesztését. Ez évben
farsangi teremlabdarúgó tornát szerveztünk. 2013 évben
került megszervezésre a Református Egyházzal közös
együttműködésben a Galagonya napközis tábor, mely az
egész nyárra elfoglaltságot biztosított az oda jelentkezők
részére. Ebben az évben elsőként szerveztünk ingyenes
úszásoktatást az általános iskola 6-10 éves tanulóinak. Ettől
az évtől kezdve együttműködési megállapodás keretein
belül támogatjuk a Tiszalöki óvodákat. A vízi sporttelep
fejlesztését is ebben az évben végeztük el, mivel az volt
az elképzelés és a megállapodás az MKKSZ-el valamint
a KLIK-el, hogy a Tiszalöki általános iskolában tanórák
keretében kajak-kenu oktatásra kerül sor. Tőlünk kívülálló
okok miatt sajnos ez a mai napig is csak elképzelés.
2013-2014 évben valósult meg a GÉNIUSZ Kárpátaljai
Alapítvánnyal közösen egy turisztikai képzés, melynek
gyakorlati oktatása Tiszalökön történt, a városunkban
működő szállásadók és vendéglátók közreműködésével.
Támogattuk a Tiszalöki Népzenei Együttest egy teljesen
új citera megvásárlásával, melyet az együttesnek
adományoztunk. Anyagi és dologi támogatásban
részesítettük a Csontváry Nemzetközi Alkotótábort. 2014
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évben a labdarúgást szerető Tiszalökiek megkeresésére
és
ösztönzésére
megalakítottuk
a
Labdarúgó
Szakosztályunkat. 2015 évben Egyesületünk Tiszalök
város polgárai számára (46 fő) kedvezményes Parlamenti
és Terror háza látogatást szervezett. Mosonmagyaróvári
testvér szervezetünkkel folyamatos együttműködést
ápolunk, kölcsönösen látogatjuk egymást. Kedvezményes
részvételi díjjal kirándulást szerveztünk a poroszlói
Tisza-parti Öko-centrumba. Tagjaink számára Közösségi
napokat rendezünk, ahol a kötetlen beszélgetések mellett
különböző programokat biztosítunk. Kirándulásokat
szervezünk bel és külföldre, melynek célja Magyarország
és a hátáron túli Magyar területek megismerése,
megismertetése.
Ennek
érdekében
szervezetünk
arra törekszik, hogy kapcsolatokat építsen, ápoljon
magyarországi és a határon túli civil szervezetekkel.
Szervezetünk tevékenyen részt vesz Tiszalök Város
társadalmi életében, a város által kezdeményezett,
szervezett rendezvények aktív résztvevője.
Jelenlegi tevékenységünkről:
Egyesületünk 2016. évi naptár kiadásával népszerűsítette
városunk legszebb helyeit, nevezetességeit. A fagykergető
bál bevételének egy részéből az ismételt megállapodás
értelmében támogattuk a Tiszalöki óvodákat. Részt
vettünk és részt veszünk azokon a városi rendezvényeken,
melyekre meghívót kaptunk, kapunk. A gimnáziummal
együttműködve részt vettünk a szakmák éjszakáján.
Az egyesület közgyűlésének határozata értelmében
együttműködési
szándékunk
kinyilvánításával
átadtuk a vízi sporttelepet a város önkormányzatának.
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Tárgyalásokat folytatunk a tulajdonunkban lévő további
eszközök átadásáról.
Jövőbeni tervek:
Célunk a POTE telep új helyen történő újraépítése,
az Egyesület alapszabályának megfelelő további
működés. Egyesületünk tevékenysége a Tiszalöki
polgárok részéről pozitív visszajelzéseket kapott, s
meggyőződésünk, hogy működésére a továbbiakban is
szükség és igény van. Tiszalök Város Önkormányzatának
vezetésével, a Képviselő Testülettel eddig is korrekt,
kölcsönösen hasznos és eredményes együttműködésre
törekedtünk, és a továbbiakban is ez a szándékunk.
A város fejlődése, előrehaladása érdekében ezúton is
felajánljuk együttműködésünket, támogatásunkat és
segítségünket. Az önkormányzat eddigi támogatását
köszönettel vettük, és amennyiben lehetőség van rá, a
továbbiakban is szívesen vesszük azt. Örömmel tettünk
eleget a Képviselő Testület azon felkérésének, hogy
az egyesület tevékenységéről ezúton is tájékoztatást
adjunk. Ilyen tájékoztatásra korábban nem került sor,
sőt az utóbbi időben a Képviselő Testület azon ülésein,
ahol Egyesületünket érintő döntéseket hoztak sem
képviseltettük illetve képviseltethettük magunkat, mivel
azokról előzetesen tudomásunk nem volt. Természetesen,
ha tudunk róla, a testület ülésein minket érintő kérdések
tárgyalása esetén bármikor nagy örömmel részt veszünk,
hogy a Képviselő Testületnek valamennyi információ
rendelkezésére állhasson a körültekintő és megalapozott
döntések meghozatalához.
Tiszalök, 2016.05.18.

A nyugalom…
Mosolygó napsugarak táncolnak a kizöldült fák és bokrok ágain. Csend, béke és nyugalom ölel át a kizöldült kertben.
Madarak csicsergése, furcsa csacsogó beszéde békét ad háborgó lelkemnek. Távoli zajok… egy kutyaugatás, egy berregő
fűnyíró, egy fel-felhangzó zeneszó foszlányait hozó szellőhűsítő simogatása megnyugvást ad, melyet egy-egy elsuhanó
autó tovatűnő zaja sem zavar meg. A tavasz megnyugtató, de mégis frissítő megújulást és talán némi vidámságot is
hoz. A természet újra és újra ismétlődő erejét élvezve a melegítő napsugarak teljes kikapcsolódást hoznak el a lehunyt
szempilláimon át. Az éltető napsugár felmelegít, átölel, D vitaminnal jutalmazza meg a téli szomorúság után kimerült
bőrömet. Ezt igazán csak a napimádók és természetkedvelők érthetik meg. Sütkérezésre vágyó kis gyíkok szinte nesztelenül
sietnek el mellettem még több napsütést élvezni. A feketerigókat sem zavarja a csendes magányom… vidáman csipegetnek
a százszorszépekkel tarkított fűben... Barátok vagyunk évek óta. Szorgos méhek gyűjtik a virágport a tavaszi virágok
színes forgatagában. Zümmögésük útvonalukat jelzik. Hátam mögött hagyva az élet minden keservét, szomorúságát és
vidámságát is újra és újra nyugalmat ad ez a mindent kizáró feltételnélküli meleget és erőt adó bolygó, a Napéltető ereje,
fénye. Még a vidám tarka pillangók sem riadnak el… játékos táncot járnak körülöttem meg-megpihenve napozó ágyamon.
A simogató napsugarak lágy melegében eszembe jutnak régen és a közelmúltban eltávozott szeretteim… lassú könnycsepp
indul el lezárt pilláim alól… csend, béke, nyugalom, mely számukra már örök lehet. Mindezt a nyugalmat Tiszalök Új
üdülőtelepén éltem át, csak amikor kilépek nyugalmas udvarunkról akkor szembesülők a lepusztult jobb napokat megélt
üdülőterület látványával. A sok eladó épület és telek csalogatná a vásárlókat, csakhogy az idelátogató még egy üdítőt
sem tud meginni… az utak mentén sok a szemét, a közvilágítás siralmas… az a négy világító lámpatest nem igazán
bizalomgerjesztő, a lekaszálatlan területekről nem is beszélve… na és a közbiztonság sem megnyugtató… a lopások száma
sajnos előző évben megszaporodott… és ezt sajnos a saját bőrünkön is tapasztaltuk és átéltük. A gátra épített út pedig sok
üdülőtulajdonos bosszúságára készült el… úgy, hogy gyorsan vissza is megyek a nyugalmas kis szigetet jelentő napos
kertünkbe és tovább süttetem magam a napon kizárva minden zavaró körülményt.
Tiszalök, 2016. május - Bodnár Gáborné
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A költészet napja
Április 11-én délután 5 órakor egy hangulatos ünnepi
műsort láthattunk a művelődési házban. Ezen a napon,
József Attila születésnapján ünnepeljük ugyanis a
költészet napját. A Kossuth Lajos Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói azt az életutat
vitték színpadra, amit e nagy költőnk járt végig e rövid
idő alatt. A műsorban a tanulók emlékeztek a költőre,
felidézve az ő alakját, a kis gyermek József Attilától a
megtört szívű, már csak a halált kereső felnőtt költőig. A
korabeli Corvin mozi díszletei között csodálatos verseket
hallhattunk a költő tollából. A műsort a költő alakját idéző
„archív” kisfilmek tették még érdekesebbé. Végszóként
viszont kiterebélyesedett a mondanivaló, mint egy öreg
fa szerteágazó gallyai, hisz nemcsak József Attila, hanem
sok más magyar költő alakja is megjelent a vetítővásznon.
Műsoruk címe: Íme, hát megleltem hazámat!
A műsorban József Attilaként közreműködött: Nagy
Csongor, Buri Dominik, Varga Kevin Erik, Balogh
Mihály, Kiss István, Kőszegi Krisztián, Bereczki Dorina
és Sepsi Benedek.
Az előadáson felléptek még iskolánk jó hangú tanulói is.
A forgatókönyvet írta, és a műsort színpadra vitte: Kórik
Erika, Lakatosné Orosz Ildikó és Vig-Muskovszky Mária.
Csak úgy rajzolok...
Május
6-án
rendeztük
a Csak úgy rajzolok…
rajzversenyünket. 20 gyerek
vett részt a versenyen. Most
látszott, hogy kik szeretnek
igazán rajzolni! A következő
eredmények születtek:
5. évfolyam:
1. Demény Fanni 5.b
2.Veres Panna 5.a és Kántor
Jázmin 5.b megosztva
3.6. évfolyam:
1. Fleischer Boldizsár 6.b
2. Szilágyi Enikő 6.a
3. Balogh Emese 6.a
7. évfolyam:
1. Medve Nikolett 7.b és
Fintor József 7.a megosztva
2. Perjési Fanni 7.b
3.8.évfolyam:
1.Tamás Boglárka Dóra 8.a
2.Vida Zsófia 8.a
3.Patvaros Anett 8.a
Dicséretben részesült Lőrinczy Boglár és Vida Levente
6.a, Járcsics Melinda 6.b, Juhos Hanna 6.b és
Fekete Nóra 6.b

2016. június

Honfoglalás színes ceruzával
Lezárult az „Árpád népe – Gyula népe” honfoglaló
kiállításhoz
kapcsolódóan
meghirdetett
megyei
rajzpályázat. A szakmai zsűri elbírálása alapján a
következő résztvevők értek el helyezést.
A kategóriák első három helyezettje, illetve a
különdíjas munkák könyvjutalomban részesültek, és
hozzá családi múzeumi belépőt kaptak. A díjazottak
nyereményüket május 29-én (vasárnap), a gyermeknapi
rendezvényünkön vehették át.
Csak iskolánk tanulóinak eredményét közöljük:
II. korcsoport: általános iskola, alsó tagozat (1-4.
osztály)
2. hely: Fegyveres Anna 3.b
Különdíjas:
Kórik Csenge 3.b
III. korcsoport: általános iskola, felső tagozat (5-8.
osztály)
1. hely: Perjési Fanni 7. b
3. hely: Lőrinczy Boglár 6.a
Különdíjasok:
Fintor József, 7.a
Ferenczi Ákos 5.b
Gratulálunk versenyzőinknek!
Lakatosné Orosz Ildikó humán munkaközösség- vezető
8. a osztály
Osztályfőnök:
Kelemen Gáborné

8.b osztály
Osztályfőnök:
Gresnyer Lajosné

Balázs Pál
Balázs Péter
Bartók Anikó
Benyusz Petra
Bereczki Dorina
Kántor Annamária Bíborka
Kis István
Kiss Attila
Kiss József
Kiss László
Korotki Dorina
Koscsó Szilvia
Kőszegi Krisztián
Marozs Luca
Mocsár Márton
Molnár Eszter Anna
Nagy Dávid
Orosz Márk Csaba
Patvaros Anett
Petró Lóránt
Sepsi Benedek Attila
Szabó Koppány Zétény
Szallai Erzsébet
Tamás Boglárka
Vida Zsófia

Balogh Miklós Attila
Bántó Ákos Márk
Bántó Barbara
Bársony Tünde
Cserbán Dániel
Dankó Beatrix
Farkas Sándor Dénes
Holcz Máté
Horváth Dominika Éva
Kis Mária
Kiss Barbara
Kiss Márk
Kulcsár Fanni
Kurcz Zoltán
Mocsár Mária Alexandra
Pellei Anikó
Pente Zsolt
Porkoláb Dániel
Rózsa Zoltán
Szaniszló Zsolt
Szelei Dominik
Tálas Krisztina
Terebes Sándor
Tóth Dávid
Veleczki Fruzsina
Veres Csaba
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DÖK - nap
2016. június 4-én került megrendezésre iskolánkban a diákönkormányzati nap.
Fél 9-től 9-ig Szakos Katy tisztelt meg minket egy hangulatos előadással. Utána
a hetedikesek élménybeszámolót tartottak erdélyi útjukról a nyolcadikosoknak.
Ezt követően ügyességi verseny vette kezdetét a tornateremben. Ezután a
hetedikesek újra előadták kis műsorukat az ötödikeseknek és a hatodikosoknak.
Napközben trambulinozhattunk, logó feladványokat fejthettünk, és labdás
játékokkal foglalhattuk el magunkat. Nagyon jól telt a napunk, kissé fáradtan, de
feltöltődve indultunk haza.
Az ügyességi verseny eredményei:
Az osztályokból 10 fős csapatok versenyeztek. Összesen 6 ügyességi feladatot kellett végrehajtaniuk a tanulóknak. A
következő eredmények születtek:
I.
II.

5. évfolyam

6. évfolyam

7. évfolyam

8. évfolyam

5.a (13 pont)
5.b (11 pont)

6.b (11 pont)
6.a (10 pont)

7.b (12 pont)
7.a (10 pont)

8.a (14 pont)
8.b (8 pont)

Papírgyűjtés
Az idei papírgyűjtésre április 25-26-án került sor. Végül ráhúztunk még egy napot, 28-át. Az osztályok összesen
13.480,5 kg papírt gyűjtöttek. Alsó tagozat: 7.780,5 kg Felső tagozat: 5700 kg A győztes osztályok:
Alsó
osztály
I.
II.
III.

4.a
1.b
3.a
2.a

tagozat
összesen
1834,5
1264
1423
1039

Felső
egy főre jutó átlag

osztály

59,17
52,66
47,43
47,22

7.a
5.a
8.a

tagozat
összesen
1744
962
893

egy főre jutó átlag
96,88
45,8
37,2

A győztes osztályok egy-egy tortát kaptak ajándékba. Gratulálunk nekik!
Időközben megjött a jó hír: A megyében a mi iskolánk gyűjtötte a legtöbb papírt!!!
												 Bereczki Dorina - 8.a
Erdélyben jártunk
Május 17- én kedden a hetedik évfolyam és kísérő
tanáraink Erdélybe indultunk. A Gáll Travellel mentünk.
Útközben csatlakozott hozzánk az idegenvezetőnk, Marika
néni. Vállajnál léptük át a határt. Az első megállónk
Nagykárolyban volt. Itt ismerkedett meg Petőfi Szendrey
Júliával. Még aznap Zilahon és Kolozsváron is jártunk. A
Medve –tó megtekintése után a késő esti órákban foglaltuk
el a szállást. Másnap a Székely Mózes Általános Iskola diákjainak adtunk műsort. Ezután a sóbányába mentünk, mely
felejthetetlen élmény marad mindannyiunk számára. 120 méteres mélységben járkáltunk, ahol minden sóból volt.
Nagyon tiszta itt a levegő. Átkeltünk a Bucsin - tetőn, ahol télies táj fogadott minket. Egyébként a 4 napos kiránduláson
mind a négy évszakban volt részünk, a hóeséstől, a hideg, szeles esős időn át a kellemes tavaszi napsütésig. A végén
már igazi nyári időben sétálgattunk. Ellátogattunk a Békás-szoroshoz is. Nagyon szép látványt nyújtott. Harmadik
nap Székelyudvarhelyen megnéztük a Szoborparkot, a tanítóképzőt, majd fagyiztunk. Ezen a napon korán hazaértünk,
és szabad program volt. Aki akart, betekinthetett a fazekasmesterségbe is. Este búcsú bulit tartottunk. Negyedik nap
indultunk haza, de előtte elmentünk Segesvárra, ahol állítólag Petőfi Sándor elesett a harcban. Ezután Marosvásárhelyre
értünk, ahol megnéztük a Kultúrpalotát. Nagyon szép volt belülről a Tükörterem is. Ezután indultunk haza. Szerencsésen
hazaérkeztünk. Köszönjük a tanároknak, hogy elvittek minket erre a csodálatos helyre. Elsősorban a két osztályfőnöknek,
Kórik Erika és Lakatosné Orosz Ildikó tanár néniknek, valamint Dr. Erdélyi Béláné és Molnár Lászlóné kísérő tanár
néniknek. A két osztály nevében köszönjük szépen az iskola vezetőségének, hogy lehetővé tették számunkra ezt az
utazást.
					
Zelinkó Fanni (7.a) és Schatz Adrienn (7.b)
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2015/2016. ÉVI SZ-SZ-B MEGYEI NŐI KÉZILABDA BAJNOKSÁG
TABELLA
hely
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

csapat			
Tiszalöki VSE		
Nyíregyházi FSE
Fehérgyarmati VSE
Tiszavasvári SE		
Nagykállói NKE
Ibrány SE		
Vitka SE		
Csenger VKC		
VKK Nyírbátor		
Balkányi SE		

M
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

Tiszalöki VSE - Ibrány SE		
Nagykállói NKE - Tiszalöki VSE
Tiszalöki VSE - VKK Nyírbátor
Csenger VKC - Tiszalöki VSE		
Tiszalöki VSE - Nyíregyházi FSE
Tiszavasvári SE - Tiszalöki VSE
Tiszalöki VSE - Vitka SE		
Tiszalöki VSE - Balkányi SE		
Fehérgyarmati VSE - Tiszalöki VSE
Ibrány SE - Tiszalöki VSE		
Tiszalöki VSE - Nagykállói NKE
VKK Nyírbátor - Tiszalöki VSE
Tiszalöki VSE - Csenger VKC		
Nyíregyházi FSE - Tiszalöki VSE
Tiszalöki VSE - Tiszavasvári SE
Vitka SE - Tiszalöki VSE		
Balkányi SE - Tiszalöki VSE		
Tiszalöki VSE - Fehérgyarmati VSE

GY
16
14
12
9
10
9
7
5
3
1

D
0
0
2
2
0
0
3
1
0
0

V
2
4
4
7
8
9
8
12
15
17

LG
597
579
544
428
405
406
397
430
348
210

KG
364
385
386
365
374
402
405
538
470
655

GK
233
194
158
63
31
4
-8
-108
-122
-445

PONT
32
28
26
20
20
18
17
11
6
2

31 - 21
25 - 30
51 - 16
16 - 34
28 - 36
24 - 28
39 - 19
51 - 11
29 - 27
0 - 10
32 - 24
22 - 29
40 - 20
27 - 34
31 - 21
20 - 24
13 - 44
34 – 20

Akik ezt a szép eredményt elérték:
Kapusok: Gaál Eszter, Mészáros Margit Melinda, Varga Erika
Játékosok: Balogh Ildikó, Berkes Ildikó, Gulyás Éva, Hamerszki Fanni, Huri Andrea, Katona Sándorné (Balogh
Éva), Kovács Nikoletta, Lakatos Klaudia, Lakatos Krisztina, Seres Emese, Ujfalusi Anikó, Vinginder Tünde (Kovács
Tünde).
Köszönöm a lányoknak, asszonyoknak, hogy végig kitartottak és harcoltak az aranyérem megszerzéséért. Sokszor
sújtotta a csapatatot a sérülési hullám, de mindig akadt olyan, aki a hátára vette a csapatot és ezáltal hozni tudtuk az
eredményeket. Sokat jelentett az az önzetlenség a csapattagok részéről, amivel sikerült egy-egy problémát megoldani,
akár az utazás tekintetében is. Köszönöm, hogy így tudtatok harcolni egymásért!
Köszönjük Rónai Zoltánné Lizi mamának a csapat melletti anyáskodást, Szakács Andrisnak, hogy az edzéseken és
meccseken segített nekünk és Varga Lajosnak a balesetmentes szállítást.
Támogatóink a bajnokságban: Tiszalök Város Önkormányzata, Tiszalök Város Képviselőtestülete, Tiszalöki VSE,
Városüzemeltetési Intézmény, Járási Hivatal vezetője Dr. Hosszú József és természetesen a magánemberek Cserés
Csaba, Cserés Judit, István Zsolt, Kórik Ferenc, Kusnyír József, Pápa József, Vinginder Csaba és Zrinszki István.
Köszönjük, hogy támogattak bennünket!
Katona Sándorné

2016. június
Gyöngyszemek
A művészeti növendékek június
7-10-ig tartották szokásos év végi
nyilvános bemutatkozásukat. Kedden
a táncosok fergeteges bemutatóját
láthattuk. Szerdától péntekig pedig a
zenetagozatos tanulók adtak ízelítőt
az éves munkájukból. A zongoristák,
a fúvósok, a szintetizátorosok, a népi
énekesek és a citerások mind a 3
délután egy-egy kis hangversennyel
színesítették hétköznapjainkat. Az
iskola épületét egész héten díszítették
a rajzosok szebbnél szebb képei,
alkotásai. Kapcsolódjatok be minél
többen a művészeti képzésbe, hogy
jövőre ti is szereplői lehessetek e
csodálatos hétnek.
Gáll Angelika 7.b
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Sokszínű életünk a Szepi-tanyán
2016. május 31-én kedden reggel 8 órakor
indultunk el az erdei iskolába. Az idén
első alkalommal ezt a hetet a Szepi-tanyán
töltöttük, mely vízitúrát, kalandtúrát kínáló
gyönyörűséges övezet a Tisza-partján. Nagy
izgalommal vártuk a „szállásfoglalást”,
és nagy örömmel fogadtuk azt, hogy a
lehetőségek széles tárházából választhattunk:
lakókocsi, sátor, tetőtér és hajókabin. A hét programjai biztosították
számunkra, hogy egész héten nem unatkozhattunk. Volt részünk
kalandtúrában, csapatversenyben, bátorságpróbában, szalonnasütésben,
biciklitúrát tettünk a tiszadobi Andrássy-kastélyba, és Szepi bácsi
vízitúrára is elvitt minket. Lucskai Bandi bácsi jóvoltából az evezni vágyók
is kihasználhatták a vízpart közelségét. A sokszínű programok mellett
gyorsan telt az idő. Az utolsó este hangulatos beszámolókat tartottunk a
hét élményeiről, majd tábortűzzel zártuk az estet. Köszönettel tartozunk
az iskola vezetőségének, osztályfőnökünknek, szüleinknek, kísérőinknek
ezért az élményekben gazdag napokért.
A hatodik osztályos diákok
Éreztem ebben a percben…

Haza érkeztem, mint mindig 51 év óta, látogatásom alkalmából. Mintha ezer kis csengő hangját hallottam volna! Öcsém
autója szinte hangtalan siklott át a vasúti átjárón majd végre a posta „patika” balra betérni az Ady útra!!! Csak egy pillanatra
lassítottunk le házunk előtt. Az volt az érzésem, a rózsák, mint a Csipke Rózsika mesében, rám mosolyogtak szelíden a
rozsdás kerítésen. Éreztem ebben a percben hogy, újból átölel engem a gyerekkor. Micsoda órák napok következtek!!!
Fájós lábaim nagy sétára nem engedtek, de mi kell a léleknek? Emlékek, emlékek, s a régi hangok, kedves szomszédok,
rokonok, a százforintos bolt, az osztálytársak. A Vendégház tulajdonosa, mint régi ismerős nyújtotta a bejárati kulcsot,
mutatta kényelmes tiszta ízléses lakószobámat. Cseresznyével fogadott. Mintha Tiszalökön az idő megállt volna! Nem
a fejlődésre gondolok, hanem a barátságos tekintetekre. Mindenki ismeri a másikat, köszöntik egymást. Itt Köngenben
másak az emberek. Bezárkózottak. Talán nem is hidegek, csak egymással éppen nemigen törődnek. Otthon jöttek a
«remélem hozzánk is benézel” kérdések. Ó, szívesen megtenném, ha hosszabb útra gyalogolni tudnék! Az első reggel az
eső ide érkezett. Nem érdekelt, van esernyőm, s úgyis csak a „házunkig megyek”. Mit gondolnak az idegenek? Hisz már
régen nem a miénk. A papíron igen, de lelkünk még benne él, megérinti, elringatja.” Én Istenem, jó Istenem, lecsukódik
már a szemem...” Minden kő körülötted, a föld a lábad alatt, meséli múltadat. Az évek elmúltak, de e hely neked szent
maradt! A gyermek kérdi bennem, igazán itthon vagy? Hirtelen eltűnnek a felhők, s csillámló fényével ki süt újra a nap.
Figyelem, halkan érinti talpam a földet. Megérkezek. Szemeim a nyitott ajtóra merednek. A lábaim földbe gyökereznek.
Maradjak? Menjek? Miért? Még láthatom régi függönyeimet, hallom a villanydrótokon a verebeket. Látom a forró úti
aszfalt felett a lovas szekerek helyett, Renault, Opel, Fiátok „versengenek”.Jönnek az emlék töredékek. A kert alussza
régi álmát. Eltűnt a nagy diófa s jó Apánk istállója. Új és régi képek. Mintha a ház a lélek szavaival, hozzám szólna.
Látod, milyen roncs vagyok, tele sebekkel, félelemmel! A hidegtől már semmi nem véd. Nézd rózsáidat, s a téged
üdvözlő új szirmokat? Mindig marad valami életünk tanújául. Nem felejtem, itt nőttem fel, ahol beszélni, járni, élni
tanultam. Karácsonykor, húsvétkor boldog voltam, s később szüleim nélkül messzire indultam. Még jó darabig állok,
lesújt az egyedüllét s minden zokogásra késztető év! Hirtelen Kovács Kati „a régi ház körül dala „ jut eszembe, valamint
Petőfi Sándor szép Szeptemberi vers idézete „ Elhull a virág, eliramlik az élet.” Még ma is hallom fülemben. A sírokra
virágot és koszorút vittem az itt élő rokonaimmal. Egy kedves ismerősöm K.né Erzsike is volt engem szíves kivinni, és
gyönyörű hangjával a sír felett két megható egyházi dalt elénekelni. A meghatódottságtól alig tudtam levegőhöz jutni.
Ekkor felnéztem az égre és rájuk gondoltam, hogy milyen örömük lehetett, ha hallották mindannyian odafent. Ma június
9- én is még hazagondolok, írom emlékeimet, s gondolom drága jó Anyám ezelőtt 91 évvel született, de a 91-ket már
nem élhette meg. A Margit neve napját sem. Talán jövőre is újból haza térek, s történetem talán vidámabb lesz! Én azt
hiszem, hogy szülőhelyem megérdemli ezt!
Elisabeth Maier - szül Solymosi E.

14

TISZALÖKI HÍRLAP
Gondolatok…

2016. június

Élj a mának.
Emlékezz a múltra.
És ne félj a jövőtől!
Milyen igaz is… s így kellene élni. Talán nekünk, nőknek, fiataloknak, középkorúaknak és időseknek egyaránt lehetne ez
e mottónk is, hogy megváltoztassuk ezt a gyűlölködő, pénzhajhász, politikától mocskos, elszegényedő és az új gazdagokat
kitermelő életet! Merjünk hangot adni az érzéseinknek, gondolatainkat szárnyalni hagyni, s talán példát is mutatni
mindazoknak, akik már elkeseredettek és nem igazán találják útjukat és botorkálnak a politika és az élet útvesztőiben.
Éljünk a mának! Optimizmus, pozitív szemlélet, mozgás és egészséges élet! De hogyan? Amikor kisgyermekként még
csak tétova lépéseket teszünk és minden óriási körülöttünk, még olyan szép a világ és mindenre felnézünk. Aztán múlnak
a gyermekévek és poros „kis falunk” töredezett járdáin már tűsarkokon tipegve kezd kinyílni a világ… meglátunk már
sok rosszat… s az útkeresés sok-sok keserű pofont is ad. Telik az idő és a családalapítás, gyereknevelés és a soksok mindennapi probléma már kinyitja szemünket és kritikusabban látjuk az élet, a politika visszásságait. Lázadozunk,
féltjük gyermekünket, párunkat, szüleinket, no és persze munkahelyünket. Aztán egyszer eljön az a fránya nyugdíjazás
is, önszántunkból vagy kényszerből… és túl sok idő marad, vagy nem? Már jobban oda lehet figyelni mindenre és
mindenkire. Lehet-e elég bölcsnek, jónak lenni, hogy a bakancslista is valóra váljon? „Az légy, aki vagy” mondja a
dal…, de lehetsz mindig és mindenkor Önmagad? Van néha az embernek olyan érzése, mintha egy kő szorulna be a
szívébe és az onnan ki sem akarna már jönni és
csak nyom és ott ragad…akkor mit kell tenni,
hogy apró darabokra törjön és szétporladva
felszabadítson, és feloldozást, megnyugvást
adjon a tovább lépés felé…Na ilyenkor kell
előre nézni és optimistának lenni, vagy végleg
ott maradni a szomorúság mezején. Ki ad erre
választ? Ha elmúlt a „kötelező” nőnap és eljött az
a nap, hogy anyák napját ünnepeld, eszedbe jut
az, hogy miért csak a „kötelező”-nek kinevezett
napon kell köszönteni a nőt, az anyát… miért is
nem egész évben kapjuk meg ezt a tiszteletet,
szeretetet, ami egyébként mindenkiben ott van,
csak nem meri kimutatni, vagy szégyelli, vagy
elfojtja ezt az érzést. De hát miért?! Szeress,
tisztelj minden nap, ne csak egy nap! A régirégi időkben, amikor nem voltak ilyen ünnepek,
nem is foglalkoztak ezekkel a dolgokkal. Több
generáció élt együtt tiszteletben, szeretetben s
talán még nagy-nagy szegénységben boldogan.
Bizonyára több becsületes ember élt akkor.
nem rontotta el még őket a modern világ…
ami ugyanszükséges, de nem emberközpontú,
csak felgyorsult civilizáció. Álljunk meg
egy pillanatra, figyeljünk önmagunkra és
szeretteinkre és mindenkire, aki itt él velünk.
S talán még egy gondolat, olvastam valahol,
hogy egy anyának mindig sokkal inkább a
gyermeke miatt, mint saját magáért kell életben
maradnia… és most rohanó világunkban nagyon
is igaz. Gondolataink néha elrepülnek és az
életünk is így repülhet el vele könnyű szárnyán,
mint a virágszirmok a szélben…
Tiszalök. 2016. május
Bodnár Gáborné
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Emlékezés

Emlékezés

„ Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél,
nem haltál meg, csak álmodni mentél.
Szívünkben itt él emléked örökre,
ha látni akarunk, felnézünk az égre.
A csillagok között utazol tovább,
ott várj ránk, ha időnk lejárt … „

Soha el nem múló fájdalommal emlékeznek
RÁCZ LÁSZLÓ halálának 3. évfordulóján

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk
Sós Lajos halálának 3. évfordulóján :
Szerető feleséged, lányaid, vejeid, unokáid.

A Tiva-Szolg Nonprofit Kft
ezúton értesíti a Tisztelt Lakosságot,
hogy teljes körű temetkezési szolgáltatást kínál Tiszalökön is.
Ügyintézés:
Krókusz virágbolt - Kiss Zoltánné Piroska 06-20/433-7066
Halottszállítás (0-24h): 06-30/935-7830
Keressék fel bemutatótermünket
a KRÓKUSZ Virágboltban, és ismerkedjenek meg árainkkal!

Ez a nap az emlékezés napja,
érted imádkozunk halkan zokogva.
Elmúlt három fájó év, már nem látunk többé,
Könnyes szemmel az égbe súgjuk:
HIÁNYZOL ÖRÖKKÉ.
Soha nem feledünk, mindig velünk maradsz.
Halálod, míg élünk, fájó emlék marad.

A különbség szembetűnő!
Barócsi József
és Barócsi Józsefné

2016.05.28-án ünnepelték
50. Házassági évfordulójukat,
mely alkalomból sok
szeretettel köszöntik őket:
fiai, menyei, unokái,
dédunokái és családjaik!

Amikor a könyvtár nyáron bezár…

Szerető felesége, lányai, veje,
unokája és családja
ANYAKÖNYV
Májusban házasságot
kötöttek:
Fekete Imre – Szücs Ilona
Tóth János – Lakatos Margit
Tótik Róbert – Kiss Emese

...felhördülnek az olvasók: Na, ne már!
Ami hízelgő ránk nézve, hiszen tudjuk, hogy sok
olvasó számára nélkülözhetetlenek vagyunk. Nekik
szolgálunk jó hírrel: pontosan egy kölcsönzésnyi
időre, három hétre zárunk be, tehát ha jól
feltankolnak kellemes nyári olvasmányokkal, észre
sem veszik, hogy zárva voltunk. Addig is, amíg a
belső feldolgozó munkálatok miatt be nem zárunk,
a megszokott nyitva tartásunkkal és jó könyvekkel
várjuk minden kedves olvasónkat!
Megértésüket köszönjük, jó olvasást és kellemes
pihenést kívánunk!
A Városi Könyvtár dolgozói

Akiktől májusban búcsút
vettünk:
Béres Lászlóné
Hornyák Jolán
Kocsis Pálné
Kovács Istvánné
Nagy Ferencné
Nagy Miklósné
Tóth Imre
Köszöntjük Tiszalök
legifjabb lakóit:
Juhász Norbert
Lázár Merse Mór
Sipos Ádám
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